Reisorganisatie Stichting Het Buitenhof is op zoek naar een

Medewerker Marketing & Communicatie
met een
voor reizen en voor mensen
Geloof jij ook in een inclusieve samenleving, waarin mensen met een
beperking zorgeloos en onbeperkt vakantie kunnen vieren?
Wil jij een bijdrage leveren aan onze missie om alle beperkingen weg te
nemen op gebied van vakanties vanuit de overtuiging dat iedereen recht
heeft op onbeperkt vakantieplezier?
Stichting Het Buitenhof is een bijzondere en unieke reisorganisatie; Wij organiseren
begeleide groepsreizen voor een bijzondere doelgroep. Dit betekent dat onze
medewerkers en vrijwilligers bijzondere mensen moeten zijn. Mensen met het hart op de
juiste plaats, met enthousiasme en doorzettingsvermogen.
Wat ga je doen?
Als ambitieuze medewerker Marketing & Communicatie ben je altijd op zoek naar kansen
om ons marktaandeel te vergroten, behoeftes van onze reizigers in kaart te brengen en
alert te zijn op het verkennen van nieuwe markten. Je bent verantwoordelijk voor alle
externe communicatie, zoals het beheer én het creëren van content voor onze
website, socials, (digitale) nieuwsbrieven en online/offline campagnes. Je begeleidt de
gidsproductie, waar gevoel voor beeld en huisstijl absoluut een pré is. Je bewaakt hierin
de (tijds)planningen en bent goed georganiseerd. Je wordt enthousiast van het
organiseren van beurzen en evenementen en zorgt op deze manier voor de zichtbaarheid
en vervolgens groei van onze organisatie.
Wie ben jij?
• Je hebt een afgeronde MBO-opleiding:
• Je bent communicatief ijzersterk;
• Je kunt doelgroepgericht schrijven;
• Je hebt humor;
• Je bent creatief in het creëren van content;
• Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden;
• Je bent nauwkeurig;
• Je bent probleemoplossend, flexibel, initiatiefrijk en commercieel ingesteld;
• Je kan snel denken en schakelen tussen verschillende onderwerpen;
• Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift.

Bij ons krijg je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een leuke functie binnen een bijzondere en specialistische reisorganisatie;
Een superleuk enthousiast team;
Salaris passend bij functiegroep 5 CAO reisbranche;
Aanvullende verzekeringen voor WGA en WIA;
Een jaarcontract, met de intentie tot verlenging naar onbepaalde tijd;
Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden met pensioen via pensioenfonds
Zorg en Welzijn PFZW;
Een goed bereikbaar kantoor in Gouda met eigen parkeerplaats;
Bitterballen tijdens vrijdagmiddagborrels
Startdatum: zo spoedig mogelijk

Ben jij na het lezen van deze functie enthousiast geworden? Mail dan zo snel mogelijk
jouw motivatiebrief met CV naar Stichting Het Buitenhof, t.a.v. Ingeborg Jansen,
i.jansen@buitenhof.nl We hopen je snel te mogen begroeten als onze nieuwe collega!
Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op www.buitenhof.nl

